
Carta das responsabilidades para o enfrentamento 
das mudanças ambientais Globais

Somos jovens estudantes de diferentes regiões do Brasil na III Conferência Nacional Infanto-

Juvenil pelo Meio Ambiente. Pequenos guerreiros da paz com o mesmo propósito e o mesmo desejo: 

cuidar do Brasil, mobilizando a população brasileira sobre as mudanças ambientais globais.

Reconhecemos o panorama ambiental nacional e nos comprometemos a lutar e defender o 

meio ambiente, não apenas buscando o conhecimento e o entendimento, mas também realizando 

ações para minimizar os problemas causadores de impactos ambientais.

Para isso, junto com milhares de escolas e comunidades em todo o país, assumimos as seguintes 

responsabilidades:

Preservaremos as nascentes e margens dos rios, protegendo as matas ciliares existentes 1. 

e recuperando as que estão degradadas.

Praticaremos e promoveremos os 5”R”: refletiremos sobre os processos de produção 2. 

desde a matéria prima até a distribuição e o descarte; recusaremos produtos que causem 

danos ao meio ambiente e à nossa saúde; reduziremos o consumo e a geração de lixo; 

reutilizaremos, sempre que possível e reciclaremos, quando necessário.

Sensibilizaremos e estimularemos as escolas e comunidades para que economizem 3. 

energia e utilizem fontes limpas, econômicas, acessíveis e renováveis.

Distribuiremos e plantaremos mudas e sementes para arborizar nossas escolas, ruas e 4. 

comunidades.

Diminuiremos o uso de sacolas plásticas e adotaremos as biodegradáveis, reutilizáveis e 5. 

embalagens retornáveis na nossa comunidade.

Junto com a comunidade escolar, denunciaremos as queimadas, as irregularidades do 6. 

lixo urbano e qualquer ação que degrade o meio ambiente, propondo, quando necessário, 

ações corretivas aos órgãos competentes.

Somaremos esforços e experiências, repensaremos os modos de utilização da água e 7. 

desenvolveremos novos valores e atitudes sustentáveis no cotidiano.

Mostraremos à comunidade a importância de reduzir os transportes poluentes, 8. 

incentivaremos e cobraremos o investimento do governo em transporte público ecológico, 

assim minimizando a emissão de gases que intensificam o aquecimento global.

Disseminaremos conhecimentos para que os estudantes e a comunidade protejam e 9. 

conservem o planeta, sensibilizando-os sobre as consequências do aquecimento global e 

sobre as possíveis soluções.

Nós, jovens brasileiros estamos unidos e contribuindo para cuidar do planeta. Esse é o nosso 

compromisso. Pedimos o total apoio da sociedade brasileira: autoridades, poder público, movimentos 

sociais, ONGs, escolas e comunidades para que essas responsabilidades sejam cumpridas.

Vamos cuidar do Brasil? Junte-se a nós!
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